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Margarines

2062 Margarine 80% vet < 24 g verz vetz gezouten
G'woon margarine wikkel
Plus margarine 
Vita d'Or tafelmargarine, kuipje

2565 Margarine 80% vet < 24 g verz vetz ongezouten
Bebo margarine, kuipje

2063 Margarine 80% vet > 24 g verz vetz gezouten
1 de beste margarine, pakje
Albert Heijn margarine, pakje
Blue Band margarine, pakje
Blue Band met roombotersmaak, pakje
G'woon margarine, pakje
Jumbo margarine, pakje
Markant margarine, pakje
Oke margarine, pakje
Plus margarine, pakje
Roland margarine, pakje
Ruitjes margarine, pakje
Vita d'Or margarine, pakje
Zeeuws Meisje margarine, pakje

 
2557 Margarine 80% vet > 24 g verz vetz ongezouten

Albert Heijn plantenmargarine, pakje
Bebo Daily Gold, kuipje
Bebo plantenmargarine, pakje
Bertolli margarine, pakje
Wajang margarine, pakje

2064 Margarineproduct 70% vet <17 g verz vetz ongezouten
Becel Gold, kuipje
Hella Gold, kuipje

2072 Margarineproduct 60% vet <17 g verz vetz ongezouten
Becel Pro activ voor op brood romig
Hella Bewust
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2077 Margarine vloeibaar 80% vet <17 g verz vetz gezouten
1 De Beste Culinair vloeibaar
Albert Heijn Vloeibaar met olijfolie
Albert Heijn Vloeibaar met roomboterolie

Albert Heijn vloeibaar Basis

Alpro lekkere en gezonde keuken vloeibaar

Bertolli voor koken, bakken en braden vloeibaar
Culinella Culinair vloeibaar
G'woon Culinair vloeibaar
Jumbo Culinair vloeibaar
Oke Culinair vloeibaar
Plus Culinair voor koken bakken en roerbakken vloeibaar
Ruitjes margarine vloeibaar
Vita d'Or Basis voor koken, bakken en roerbakken vloeibaar
Vita d'Or olijf vloeibaar

2558 Margarine vlb 80% vet < 17 g verz vetz ongezouten
1 De Beste Culinair bewust vloeibaar
Becel Original vloeibaar
Becel Olijf vloeibaar
G'woon Culinair bewust vloeibaar
Jumbo bewust Culinair vloeibaar
Plus Culinair bewust voor koken, bakken en roerbakken vloeibaar

2712 Margarineproduct vloeibaar <60% vet <17 g verz vet ongezouten
Becel light vloeibaar

2713 Margarineproduct vloeibaar <60% vet <17 g verz vet gezouten
Blue Band light vloeibaar
Zeeuws Meisje voor koken, bakken en roerbakken vloeibaar

3152 Margarineproduct 60% vet >17g verz vetz gezouten
Bona
Gouda's Glorie Volle Pond, kuipje

Halvarines zie pagina 3
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Halvarines / low fat margarines

2059 Halvarine 40% vet <17 g verz vetz gezouten
Albert Heijn Basic halvarine
Albert Heijn halvarine lekker op brood
Albert Heijn biologische halvarine
Alpro Soya lekker gezond smeren
Bertolli voor op brood
Bio+ halvarine
Blue Band halvarine
Bona halfvol
G'woon halvarine
G'woon halvarine met olijfolie
Gouda's Glorie halvarine
Gouda's Glorie Zonne Pond halvarine
Hella halvarine
Jumbo halvarine
Jumbo halvarine biologisch
Latta lekker luchtig
Oke halvarine
Ruitjes halvarine
Vita d'Or halvarine
Zeeuws Meisje halvarine

3340 Halvarine 40% vet <17 g verz vetz verrijkt m vit E gezouten
1 De Beste halvarine
Plus halvarine
Spar halvarine

2566 Halvarine 40% vet <17 g verz vetz ongezouten
Bebo light
Bebo bio light

2060 Halvarineproduct 35% vet <10 verz vetz ongezouten
Albert Heijn Basic light
Hella bewust light
Oke Light
Ruitjes Light
Wajang light

2559 Halvarineproduct Bewust light 35% vet <10g verz vetz ongezouten
1 De Beste bewust light
Albert Heijn bewust light
G'woon bewust light
Jumbo light
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Plus bewust light

2878 Halvarineproduct Gezonde Start 35-40% vet <10g verz vetz gezouten
1 De Beste gezonde start
Plus gezonde start

Bak- en braadvetten zie pagina 5
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2066 Bak- en braadvet vloeib 97% vet <17g verz vetz gezouten
1 De Beste bak en braad vloeibaar
1 De Beste bak en braad olijf vloeibaar
Albert Heijn bakken en braden vloeibaar
Croma bak- en braadvet vloeibaar
Croma mild met olijfolie vloeibaar
Culinella Olijf vloeibaar
Culinella Vlees & jus vloeibaar
G'woon Bak en braad vloeibaar
G'woon Bak en braad olijf vloeibaar
Jumbo bakken en braden vloeibaar
Jumbo bakken en braden olijf vloeibaar
Plus bakken en braden vloeibaar
Remia bak en braad vloeibaar
Remia bak en braad olijf vloeibaar

2562 Bak- en braadvet vlb 97% vet <17g verz vetz ongezouten
Albert Heijn bewust bakken en braden vloeibaar
Becel Vlees & Jus voor bakken en braden vloeibaar
Bio+ bakken en braden vloeibaar
Culinella bewust vloeibaar
G'woon Bak en braad bewust
Jumbo bewust bakken & braden vloeibaar
Plus bewust Vlees en Jus vloeibaar

2067 Bak- en braadvet vast 97% vet >17 g verz vetz gezouten
1 De Beste bak & braad, pakje
Albert Heijn bakken en braden, pakje
Bratella voor bakken en braden, pakje
Croma bak en braad, pakje
Culinella bak & braad, pakje
G'woon bak en braad, pakje
Jumbo bak en braad, pakje
Oke Bak & braad, pakje
Plus bakken en braden, pakje
Ruitjes bak en braad, pakje
Vita d'Or bakken en braden, pakje

2563 Bak- en braadvet vast 97% vet >17 g verz vetz ongezouten
Becel Vlees & Jus voor bakken en braden, pakje
G'woon Bewust bak en braad
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Frituurvetten / frying fats

2068 Vet frituur- vloeibaar
1 de Beste Vloeibaar frituurvet
Albert Heijn frituurvet vloeibaar
Albert Heijn frituurvet met olijfolie vloeibaar
Albert Heijn Basic frituurvet vloeibaar
Diamant frituurvet Golden Crisp vloeibaar
Diamant frituurvet Original
Fritella frituurvet vloeibaar
G'woon Vloeibaar frituurvet
G'woon Vloeibaar frituurvet extra
G'woon Vloeibaar frituurvet olijf
Jumbo frituurvet Classic vloeibaar
Jumbo frituurvet Crispy vloeibaar
Jumbo frituurvet Olijf vloeibaar
Oke Vloeibaar frituurvet
Plus Vloeibaar frituurvet
Plus Vloeibaar frituurvet olijf
Remia frituurvet extra vloeibaar
Remia frituurvet regular vloeibaar
Ruitjes frituurvet vloeibaar
Vita d'Or frituurvet vloeibaar

2069 Vet frituur- vast
1 De Beste Frituurvet
Albert Heijn frituurvet, pakje
Diamant frituurvet Original, pakje
G'woon frituurvet
Plus Frituurvet

3335 Olie frituur-
1 de Beste Frituurolie
Albert Heijn frituurolie
Becel Frituurolie
Diamant Verse friet frituurolie 
Diamant frituurolie
Fritella frituurolie
G'woon Frituurolie
Jumbo frituurolie
Plus Frituurolie
Reddy frituurolie Excellence
Reddy frituurolie Milde geuren
Reddy frituurolie Omega3
Vita d'Or frituurolie
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